Mødeindkaldelse
Foreningen ForskByg møde nr. 3
11. oktober 2021 kl. 13:00-15:00
DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Mødedeltagere
Deltagere: Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Carsten
Damgaard, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Claudio Spaziani Testa, KEA,
Emil Engelund Thybring, Københavns Universitet, Grith Bech-Nielsen, Teknologisk
Institut, Hans Jørgen Andersen, Aalborg Universitet, Henrik Brøner Jørgensen,
SDU, Henrik Kryger Madsen, UCL Erhvervsakademi, Jan Johansson, KEA, Kasper
Lynge, Aarhus Universitet, Lars Pico Gerdsen, Aalborg Universitet, Mette Glavind,
Teknologisk Institut, Natalie Mossin, Kongelige Akademi, Niels-Jørgen Aagaard,
DTU Byg, Peter Nørkjær Gade, Professionshøjskolen UCN, Thomas Asmus Pedersen, Syddansk Universitet, Thomas Bo Jensen, Arkitektskolen i Aarhus, Torsten Sack-Nielsen, Via University College

13. oktober 2021
MAPRI

Fraværende: Anne Beim, KEA, Henrik Hassing, Force Technology, Mikkel Kragh,
Aarhus Universitet, Niels Morsing, Teknologisk Institut,
Referent: May-Britt Hollmann Price, DTU Byg
Dagsorden
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden (Niels-Jørgen Aaagaard)
Behandling: Til godkendelse
Referat: Dagsorden godkendt.
2. Referat og opfølgning fra seneste møde (May-Britt Price, bilag 02)
Referatet er kommenteret via mail. Yderligere kommentarer bringes her.

CVR-nr. DK 30 06 09 46

Behandling: Til drøftelse og godkendelse
Referat: Punkt 8/MKK giver grænsefladenotatet en iteration. Udestår til næste
møde.

DTU Byg
Institut for Byggeri og Anlæg

Brovej
Bygning 118
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 25 17 00
Dir. +45 42404745
Fax 45 88 32 82

mapri@byg.dtu.dk
www.byg.dtu.dk

3. We Build Denmark (Mette Glavind og Natalie Mossin)
Erhvervsklyngen We Build Denmark (WBD) er nu i fuld aktivitet, og WBD’s bestyrelse arbejder med udvikling af en strategi.
Behandling: Repræsentanter i WBD’s bestyrelse fra vidensinstitutioner giver
status på arbejdet, ligesom ForskByg kan formulere input til bestyrelsesarbejdet.
Referat: Medlemmerne af ForskByg får efter mødet tilsendt Strategipapir og
Forretningsorden fra WBD.
Klyngen har afholdt det første fysiske bestyrelsesmøde og første strategiseminar. Der er etableret Advisory Board inden for de tematiske områder. Michael
H. Nielsen er ansat på konsulentbasis til politisk lobbyarbejde. Udbud i oktober
til partnerskabsaftale med WBD; Små innovationsforløb med store krav til medfinansiering. Netværk for Træ, beton og verdensmål er videreført fra InnoByg.
4. Partnerskabsaftaler med WBD (Niels-Jørgen Aagaard)
En række medlemmer af ForskByg har indgået partnerskabsaftaler med WBD.
For nogens vedkommende har det afstedkommet forbehold omkring definition
af opgaver og handlingsplan.
Behandling: Drøftelse af erfaring og status på aftaleindgåelse
Referat: Størstedelen af medlemmerne har nu indgået partnerskabsaftalen
med WBD.
5. Grøn InnoMission om byggeri og anlæg (Mette Glavind)
Regeringen har gennem Innovationsfonden udbudt 4 grønne InnoMissioner for
at bidrage til 70% reduktion af CO2 udslip samt styrke konkurrenceevnen for
dansk erhvervsliv for grønne løsninger; se her.
WBD og ForskByg samarbejder for at initiere en 5. InnoMission for byggeri og
anlæg. Arbejdet understøttes af tidligere direktør i DI Byggeri, Michael H. Nielsen. Arbejdet omfatter blandt andet direkte kommunikation med politikkere og
embedsværk samt tilstedeværelse i den offentlige debat; herunder artikel i Altinget.

Behandling: Til orientering og drøftelse
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Referat: Der er planlagt møder med flere forskningspolitiske ordfører på Christiansborg. Møderne afholdes i uge 43 og 44, et udvalg bl.a. bestående af
Christina Melvang, Lene Espersen, Henrik Graver, Gunde Odgaard og NielsJørgen Aagaard, som deltager på skift med budskabet om, at grøn omstilling
ikke kan ske uden byggeriet. Vi skal hjælpe politikerne med at sætte ord på behovene i den grønne omstilling.
6. Kommunikation og synlighed (Niels-Jørgen Aagaard)
Der er etableret en hjemmeside for ForskByg. Endvidere er udsendt en pressemeddelelse, som har foranlediget artikler flere steder i pressen; blandt andet i
Licitationen primo september.
ForskBygs hjemmeside skal videreudvikles og formidles; blandt gennem
SoMe.
Behandling: Til drøftelse og beslutning.
Referat: Det blev besluttet at vente med at offentliggøre hjemmesiden til indholdet er bredere defineret.
7. Samarbejde mellem ForskByg medlemmer (Niels-Jørgen Aagaard, bilag
07)
ForskByg kan tage fælles initiativer, men kan også være forum for bilaterale eller gruppevise tiltag. Danske Universiteter har i 2020 udgivet ’Viden skaber
Danmark’, hvori der lægges op til mere samarbejde fremover.
Behandling: Til gensidig orientering og inspiration om samarbejder
Referat: Der blev etableret en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg til drøftelse af mulige samarbejder. Arbejdsgruppen består af Carsten Damgaard,
Grith Bech-Nielsen, Henrik Brøner Jørgensen, Jan Johansson, Peter Nørkjær
Gade og Torsten Sack-Nielsen.
8. Grundlag for ForskByg (Niels-Jørgen Aagaard)
ForskByg’s grundlag er beskrevet overordnet i invitationsbreve for deltagelse i
foreningen samt i vedtægterne. ForskByg’s bestyrelse vurderer, at det kunne
være nyttigt med et mere udvidet og bearbejdet grundlag; fx i form af et grundlagspair, som kan danne basis for formidling samt støtte i beslutning om igangsættelse af aktiviteter.
Behandling: Til drøftelse og formulering af hovedelementer i
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Referat: Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et grundlagspapir.
Gruppen består af Lars Pico Gerdsen, Thomas Bo Jensen samt bestyrelsen.
9. Kortlægning af byggeforskning og –innovation i DK (Kasper Lynge, bilag
09a-c)
I 1990’erne udarbejdede ATV en oversigt over byggeforskning i Danmark, og
et kort rids indgår endvidere i en senere ATV-publikation fra 2009 om byggeerhvervets fremtid. Endvidere har Damvad i 2019 kortlagt forskning i det byggede miljø ved danske universiteter, ligesom VærdiByg har kortlagt forskning
og uddannelse i byggeriets processer i 2020. Som en del af grundlaget for det
videre arbejde i ForskByg og identifikation af samarbejdsmuligheder kunne den
nuværende forskning, innovation og uddannelser ved danske vidensinstitutioner kortlægges systematisk og i opdateret form.
Behandling: Drøftelse og beslutning; herunder evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.
Referat: Drøftelser afstedkom nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse
oplæg til kortlægning. Arbejdsgruppen består af Kasper Lynge, Mette Glavind,
Natalie Mossin, Peter Nørkjær Gade og Torsten Sack-Nielsen.
10. Nye ForskByg initiativer (Kasper Lynge)
ForskByg har under sin etablering formuleret et ønske om at være proaktiv og
tage initiativer til understøttelse af sit formål. Bestyrelsen fik på møde #2 til opgave at formulere i kommer vi med et bud på emner til drøftelse, ligesom det
blev besluttet at de europæiske
Behandling: Gruppearbejde, drøftelse af idéer og prioritering af næste tiltag
Referat: Videreføres til næste møde.
11. Eventuelt
Referat: Intet at berette.
12. Kommende møder
Fastlæggelse af tidspunkter og form. Forslag til emner.
Referat: Det besluttedes, at værtsskab for møderne så vidt muligt går på omgang. Møde #4 afholdes i første halvdel af december hos Arkitektskolen i Århus. Møde #5 afholdes hos SDU i februar 2022. Datoer fastlægges på basis af
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Doodle i samråd med værterne
13. Rundvisning på DBI (Carsten Damgaard)
Rundvisning kl. ca. 14:30-15:00.
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